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Anmälan om förskola, skola och fritidshem etc. 

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 § 

Underskriven blankett sänds till: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala eller 

miljoforvaltningen@uppsala.se  

Anmälan 
Avser Verksamheten beräknas starta den 

Grundskola Förskola Öppen förskola 

Gymnasieskola Fritidshem Förskoleklass Öppen fritidsverksamhet
Antal barn/elever 

Enskilt driven Kommunalt driven verksamhet

Uppgifter om verksamheten 
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Lokalens besöksadress Telefon lokal 

Företagets namn 

Företagets postadress Organisations-/personnummer 

Postnummer och ort Förvaltnings- och ansvarsnummer om kommunal förvaltning 

Ansvarig person/firmatecknare Telefon 

E-postadress Mobiltelefon 

Faktureringsadress om annat än ovan 

Uppgifter om fastighetsägaren 
Namn 

Adress Postnummer och ort 

Kontaktperson Telefon 

E-postadress 

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Till anmälan skall bifogas 
• Bilaga till anmälan om förskola, skola och fritidshem 

• Beskrivning av verksamheten 

• Städrutiner för daglig städning samt storstädning

• Situationsplan där lokalernas placering samt skolgård framgår

• Skalenliga ritningar över lokalen där rummens användningsområde och fast inredning framgår.

• Personbelastningsritning där även rummens storlek och rumsnummer framgår. Med personbelastningsritning avses en ritning

där det för varje rum som ska användas mer än tillfälligt av barnen anges hur många personer som samtidigt kan vistas där för

att Folkhälsomyndighetens riktvärden för ventilation ska klaras (uteluftsflödet bör minst vara 7 l/s och person samt 0.35 l/s och

kvadratmeter golvarea vid stillasittande sysselsättning). 

• Ventilationsritningar

• Protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)

• Luftflödesprotokoll (med projekterade och uppmätta luftflöden inklusive rumsnummer)

• Protokoll från mätning av ljudnivån från fasta installationer i lokalerna (A-vägd ekvivalent ljudnivå och ljudnivån för tersbanden 31.5-

200 Hz)

• Protokoll från mätning av radon i inomhusluften

• Övrigt av betydelse för handläggningen av anmälan 

Avgift för anmälan 
Verksamheten kommer att debiteras en avgift på 10160 kronor för handläggning av anmälan. Om handläggningen överskrider 8 timmar 

kommer även en timavgift på 1270 kr/ timme att tas ut i ärendet. Timdebitering av handläggningstid utöver anmälningsavgiften kan 

också komma att ske mot fastighetsägaren. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Mer information om Uppsala kommuns taxa för 

tillsyn enligt miljöbalken finns på www.uppsala.se. 

Vad säger lagstiftningen? 
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) 38 § punkt 3, är det förbjudet att utan anmälan driva 

eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, 

specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer något 

annat. Enligt 46 § FMH ska anmälan vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i anmälan.  

Utebliven anmälan 
Den som påbörjar sin verksamhet utan föregående anmälan kan, enligt miljöbalken 30 kap 1 § samt dess förordning, få betala en 

miljösanktionsavgift.  

Fler tillstånd kan behövas 
Tänk på att du kan behöva flera olika tillstånd från miljöförvaltningen eller andra myndigheter. Tänker du till exempel hantera livsmedel 

i verksamheten måste du göra en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddsnämnden minst 14 dagar innan verksamheten 

startar. Har fastigheten en enskild avloppsanläggning kan du behöva tillstånd för att utöka dimensioneringen av avloppsanläggningen.  

Kontakta också Stadsbyggnadsförvaltningen, telefon 018-727 00 00 (Kontaktcenter), för eventuellt krav på ansökan om bygglov eller 

bygganmälan.  

Mer information 
Kontakta miljöförvaltningen på telefon 018-727 43 04, måndag till fredag 9.00 till 12.00, eller via e-post: 

miljoforvaltningen@uppsala.se  

https://www.uppsala.se./
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